
DIRETRIZES

O projeto urbano deve encontrar formas e meios de propiciar e 
garantir aos cidadãos condições de moradia, vivência, trabalho, 
troca e mobilidade. Tais questões são primordiais para o pleno 
exercício da cidadania e da vida urbana. Assim, o desenho e a 
construção adquirem um caráter superior, buscando soluções e 
reflexões sobre a cidade contemporânea. O plano para o Setor 
Habitacional Pôr do Sol é uma chance para o desenvolvimento de 
tal questão e uma oportunidade para pensarmos sobre os espaços 
das pessoas na cidade, em suas diversas escalas, usos e 
ocupações.

A partir das leituras do território e das necessidades apresentadas, 
a proposta busca intervir a partir das seguintes ações: 

.estabelecer um sistema de espaços livres diverso e associado aos 
usos residencial, comercial e institucional;

.priorizar o pedestre, o ciclista e outros meios de transporte não 
motorizado, aumentando as possibilidades de percurso e de 
acesso;

.incentivar o uso de transporte motorizado coletivo, incluindo via 
exclusiva para ônibus, assim como estudos de novas linhas 
necessárias para a intervenção;

.conectar a intervenção com o entorno consolidado, permitindo a 
plena ocorrência de fluxos entre as áreas;

.equilibrar as relações entre densidade, área construída e altura 
das edificações, com formas arquitetônicas que valorizem o uso e 
as relações com os espaços livres e garantam conforto ambiental.
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ESPAÇOS LIVRES E TOPOGRAFIA

A proposta organiza-se a partir da faixa de 12 metros não edificável 
sobre o interceptor de esgoto que cruza toda a extensão da área de 
intervenção. Sobre ela desenha-se um conjunto de quadrados de 
diferentes dimensões que marca a área não edificável, cria um eixo 
organizador de distribuição dos espaços edificados ou não, e 
permite a modelagem do terreno seguindo as arestas dos 
quadrados. Três materiais são utilizados para o piso desta faixa: 
placas de concreto de 50x50cm, pedra portuguesa amarela e bloco 
intertravado de coloração vermelha, com o objetivo de criar 
espaços de diferentes usos, sejam para atividades físicas, feiras e 
comércio ambulante, exposições, intervenções, espetáculos, 
eventos, além dos usos diários de percurso, convívio e lazer.

Nas quadras, os espaços livres são, em sua maioria, espaços 
verdes e definidos a partir dos caminhos de acesso aos edifícios e 
de conexão entre ruas. Esses espaços variam em escala e 
quantidade de arborização, dependendo do uso dos térreos, sendo 
mais arborizados próximos às unidades habitacionais. Tal variação 
possibilita que estes espaços, combinados com os caminhos, 
completem o sistema, caracterizando-se como espaços de lazer 
infantil, de encontro, descanso e lazer, de modo a manter relações 
constantes entre o espaço público e o espaço privado.

MOBILIDADE

As principais diretrizes estão na conexão com o entorno, na 
prioridade do pedestre dos meios de transporte não motorizado e 
no incentivo ao uso de transporte motorizado coletivo. A partir das 
recomendações técnicas, as vias de circulação de vizinhança na 
borda nordeste da área de projeto são prologadas com um novo 
desenho, sendo que uma delas é a via parque.

Esta, desenhada como área de amortecimento para a ARIE JK 
(distante 20 metros da borda da área de intervenção, consolidando 
uma área verde de transição), possui duas faixas de circulação 
exclusiva de ônibus, que combinado às duas vias de circulação 
(Via R e Via J), cria um sistema de circulação de ônibus, 
possibilitando diversidade de linhas que passem pelo setor 
habitacional e conectem-se com o entorno.  A via parque também 
possui uma faixa de dois sentidos para os demais veículos. As vias 
adjacentes à área também são redesenhadas, para permitir 
melhor fluxo de carros, melhores travessias e ciclovias. As 
conexões entre as vias de circulação são determinadas por outras 
de menor dimensão e que definem as dimensões das quadras.

Uma ciclovia, que também pode ser utilizada por outros modais, 
como patins, skates, é estabelecida ao longo das vias parque, R, J 
e P5, possibilitando o acesso a toda área, já que o eixo central 
sobre o interceptor de esgoto funciona como via compartilhada de 
pedestres e veículos não motorizados.

As vias de pedestres são formadas pelas calçadas de 5 metros nas 
bordas das quadras (8 metros ao longo da via parque) e pelos 
caminhos internos das quadras, que são determinados pelos 
edifícios e seus acessos. Os caminhos de maior largura também 
são compartilhados por pedestres e ciclistas.

MORFOLOGIA URBANA, USO E OCUPAÇÃO

As quadras estão divididas por seus usos principais: residencial, 
comercial e institucional. Com base nos índices urbanísticos e no 
sistema viário, são propostas três quadras institucionais, uma 
quadra comercial, quatro quadras de uso residencial e comercial e 
uma quadra com os três usos.

Para o uso residencial foram desenhadas quatro tipologias: 
edifícios de apartamentos com quatro pavimentos, casas térreas, 
casas sobrepostas e casas de dois pavimentos, buscando atender 
aos possíveis moradores e diversificar as formas de ocupação. 
Além disso, busca aproximar-se das densidades estabelecidas 
pelo edital nas Zonas A e B e manter relações entre altura das 
edificações, taxa de permeabilidade, usos dos espaços livres e 
taxa de ocupação. 

O desenho sobre o eixo interceptor de esgoto é que determina a 
forma dos edifícios, tentando manter uma coesão entre o desenho 
dos espaços livres e dos espaços construídos. Destarte, cada 
edifício varia de uma forma base, conforme o desenho do espaço 
livre e sua implantação. Tal modificação é possível pelo acréscimo 
ou retirada de unidades habitacionais, variando o comprimento de 
cada bloco. A retirada de unidades habitacionais em pontos 
específicos ao longo dos blocos, gerando 'buracos', também é 
utilizada para criar acessos no pavimento térreo e áreas de estar e 
lazer nos pavimentos superiores.

São distribuídos seis EPCs na área: Escola Classe, Centro de 
Ensino Médio, Cozinha e Restaurante Comunitário, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social, Unidade Básica 
de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Centro de 
Convivência do Idoso. O último é único que se encontra em quadra 
mista, pela proximidade com casas adaptadas.

INFRAESTRUTURA

A rede de infraestrutura proposta é determinada pelos espaços 
livres e construídos, ao mesmo tempo em que se conecta às redes 
já existentes no entorno. Propõe-se que as redes elétrica e de 
dados sejam subterrâneas, acompanhando vias e caminhos.
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IDENTIFICAÇÃO DAS QUADRAS

FLUXOS DE PEDESTRES

IMPLANTAÇÃO GERAL PLANTA DO TÉRREO DAS QUADRAS Q1 e Q2 1:2000
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10

20

50

100m

Comércio
Comércio 
e serviços

Comércio
Comércio

Comércio Comércio 

C
o

m
é

rc
io


